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ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В СУ ,,СВ. ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ“, С. АБЛАНИЦА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС 

 

План- прием след завършен VІІ клас – 2 / две/ паралелки: 

1 /една/ паралелка в VІІІ клас  

1. Броят на учениците в първата паралелка ( VІІІ а клас) – 26 ученици; 

1.1.Профил на паралелката – « Природни науки» 

1.2.Задължителни профилиращи предмети 

- Биология и здравно образование; 

- Химия и опазване на околната среда; 

 1.3. Допълнители профилиращи предмети: 

       - География и икономика; 

       - Философия 

1.4.Срок на обучение - 5 / пет/ години; 

1.5.Форма на обучение – дневна; 

1.6. Начин на изучаване на чужд език: 

- Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 

 

Определянето на балообразуващата оценка / точки за прием в VІІІ клас: 

1.Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика; 

                  2.Предметите, изучавани в VІІ клас от свидетелството за основно образование да са 

БЗО / биология и здравно образование/ и ХООС / химия и опазване на околната среда/. 

-       Оценките на двата предмета са превърнати по скала в точки в съответствие с 

Наредба № 11/ 01.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

- Една паралелка в VІІІ клас  

           Броят на учениците във втората паралелка ( VІІІб клас) – 26 ученици; 

2. Една професионална паралелка -  специалност с код 5230501 .. Компютърна техника и 

технологии", от професия код 523050 „ Техник на компютърни системи" от 

професионално направление код 523 „ Електроника, автоматика, комуникационна и 

компютърна техника“  

2.4.Срок на обучение - 5 / пет/ години; 

2.5.Форма на обучение – дневна; 

2.6. Начин на изучаване на чужд език: 

-  Разширено изучаване на чужд език  

- Вариант В4 – трета степен на професионална квалификация 

 

Определянето на балообразуващата оценка / точки за прием в VІІІ клас: 

1.Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика; 

                  2.Предметите, изучавани в VІІ клас от свидетелството за основно образование да са 

Информационни технологии и математика. 
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-       Оценките на двата предмета са превърнати по скала в точки в съответствие с 

Наредба № 11/ 01.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

. 

МОТИВИ: 

1. Броят на завършващите основно образование в училището, съгласно чл. 5 ал. 1 т. 1 от 

Наредба №10/ 01.09. 2016 година за организация на дейностите в училищното образование  

- 31 ученици. След проведени разговори с учениците и родителите няма ученици към 

момента, които ще кандидатстват в друго училище след VІІ клас. 

2. Броят на завършващите основно образование / VІІ клас/ в с. Бeслен ученици е 7 / седем/. 

Съгласно чл. 50 ал. 1 т. 2 от Наредба №10/ 01.09. 2016 година за организация на дейностите 

в училищното образование, след проведени разговори с родителите на учениците очакваме 

някои от тях да кандидатстват в СУ „ Св. П. Хилендарски”, така че прогнозираме две 

паралелки с минимум ученици 16 в паралелка; 

2. За предходните две години план-прием след завършен VІІ клас  

– за учебната 2019/ 2020 година – утвърдени 2 паралелки, осъществени – 2 паралелки т. е 

реализиран е пран-приема за учебната година 

– за учебната 2020/ 2021 година – утвърдена 1 паралелка, осъществена – 1 паралелка т. е 

успяхме да реализираме планувания план-прием за учебната година; 

3. Наличната материално-техническа база, съгласно чл. 50 ал. 1 т. 5 от Наредба №10/ 

01.09. 2016 година за организация на дейностите в училищното образование: 

 

1. Учебни стаи – 23 броя; 

2. Компютърни кабинети – 4 броя; 

3. Кабинет по химия; 

4. Кабинет по музика; 

5. Кабинет по физика; 

6. Конферентни зали – 2 броя; 

7. Зали за презентации  с интерактивни дъски – 11 броя; 

8. Творческо-игрови център за занимания по интереси „ Детелина” – 1 брой; 

9. Лекарски кабинет – 1 брой; 

10. Училищен център за занимания по интереси „ Дъга“  – 1 брой; 

11. Спортна площадка – 1 брой; 

12. Физкултурен салон – 1 брой; 

13. Учебен център на открито – 1 брой; 

14. Кът за отдих и занимания по интереси на открито – 1 брой; 

15. Училищен автобус – 10 местен, високопроходим, подходящ за извозване на 

учениците от с. Беслен. При час на тръгване 7:00 часа, учениците ще 

пристигат за учебни занятия от 8:00 часа; 

16. „Зелена” класна стая; 

17. Столова за хранене / съвременно оборудвана кухня/ – 1 брой; 

18. Кабинет на психолог; 

19. Център за природни науки изследвания и иновации, който ще бъде изграден 

за учебната 2021/ 2022 година по НП „ Изграждане на училищна STEM среда 

20. Кът за четене и информационно библиотечно обслужване по НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „ Библиотеките 

като образователна среда“ 

Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен учебно-възпитателен 

процес, при който наред с формиране на теоретичните знания се изграждат и практически умения 

по предметите от STEM дисциплините, развиват се способности и навици за професионален труд 



и пълноценен живот. Училището е включено в мрежата на иновативни училища от учебната 2018/ 

2019 год и продължава да разширява иновациите, които прилага. 

Процесът на оптимизиране на МТБ  продължава в посока превръщането на училището в 

европейско средище за обучение, възпитание, труд и творчество. Това ще се постигне с 

разработването на проекти и реализацията им за изграждане на Центъра за природни науки, 

изследвания и иновации, модерни кабинети, театрална зала, довършване на таванската част на 

сградата на гимназията. Разкриването на професионалната паралелка от STEM професиите ще 

превърне училището в полезен и привлекателен център за младите хора от селото и региона, 

което предполага и задържане на учениците в населеното място. 

4. Възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти, съгласно 

чл. 50 ал. 1 т. 6 от Наредба №10/ 01.09. 2016 година за организация на дейностите в 

училищното образование: училището разполага с висококвалифицирани педагогически 

специалисти за обучението в гимназиален етап, както следва; 

- Главен учител в гимназиален етап – 1 брой, висше образование „ магистър” І ПКС; 

- Психолог и педагогически съветник 

- Старши учители по предметите за обучение – 11 броя, висше образование  „ 

магистър” – 6 учители и „ бакалавър“ – 5 учители, 

- Учители по предмети в гимназиален етап – 2 броя – професионално-

квалификационна степен – „ Бакалавър“, висше образование от които с: 

▪  ІV ПКС – 10 учители; 

▪  ІІІ ПКС – 1 брой 

▪  І ПКС – 2 учител 

Квалифицирани учители за професионалната паралелка: 

- Старши учител по инженерна педагогика – специалност „ Електронна техника и 

микроелектроника“ с професионална квалификация „ Инженер по електроника и 

автоматика“ 

- Старши учител по информатика и информационни технологии – специалност                       

„ Информатика“ с професионална квалификация „ Учител по информатика“ – 2 броя 

- Старши учители по технологии и предприемачество  - специалност „ Технологии и 

предприемачество“ с професионална квалификация „ учител по технологии и 

предприемачество“  - 2 броя 

Относно целодневната организация на учебния ден: училището разполага със специалисти 

за ДЦО 

Във връзка с чл. 144 ал.1 т. 3 от ЗПУО (чл. 50 ал. 1 т. 6 от  Наредба №10/ 01.09. 2016 година 

за организация на дейностите в училищното образование) на територията на община 

Хаджидимово има още 1 средно училище в гр. Хаджидимово. Прогнозно залагаме 2 паралелки за 

прием след VІІ клас, тъй като са проведени индивидуални срещи с родителите на учениците и 

имайки предвид, че училището разполага с училищен автобус, за което можем да извозваме 

ученици от с. Беслен. Там завършващите 7 клас са 7 ученика и прогнозно при нас ще дойдат 2 

ученици, при което със завършващите при нас 7 клас 31 ученици – общо стават 33. Това 

предполага залагането на 2 паралелки с минимум ученици по 16 в паралелка за осигуряване на 

нормален учебен процес в условията на пандемия. 

 

 

 


